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Data,
ora
1.03,
18.33
1.03,
18.52
1.03,
19.04
1.03,
19.07
1.03,
19.12
1.03,
19.13

Emisiunea,
autorul greşelii
Ştiri
Izabela Caragea
Ştiri
Izabela Caragea
Ştiri
Titraj
Ştiri
Izabela Caragea
Ştiri
Titraj
Ştiri
Voice-over

Greşeala

Varianta corectă

Explicaţia

A fost cel de-al douăzeci şi
douălea meci
De [ecsemplu], bijuteriile

A fost cel de-al douăzeci şi doilea
meci
De [egzemplu], bijuteriile

Umbrela fără mîner

Umbrela fără mâner

Morfologie: formă greşită a
numeralului ordinal
Fonetică: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Grafie

Să pună capăt unei demonstraţii
a extremei dreapta
Umbrela fără mîner

Să pună capăt unei demonstraţii a
extremei drepte
Umbrela fără mâner

Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului
Grafie

1.03,
19.26
1.03,
19.34
2.03,
18.40
2.03,
18.47

Sport
Porumboiu contrat
Porumboiu, contrat
Titraj
Sport
Sportul Studenşesc
Sportul Studenţesc
Scris pe ecran
În traducerea unui interviu luat în limba rusă nu s-au folosit semne diacritice.
Ştiri
Voice-over

Cel mare vroia să se uite la un
meci

Cel mare voia să se uite la un meci

3.03,
18.32
3.03,
18.47
3.03,
18.48

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

4 ani de închisoare cu
[ecsecutare]
Ca familia sorei poliţistului să
aibă grijă de copil
Cu ultimile puteri l-a sunat pe
fiul ei

4 ani de închisoare cu
[egzecutare]
Ca familia surorii poliţistului să
aibă grijă de copil
Cu ultimele puteri l-a sunat pe fiul
ei

Situată la circa 80 kilometri vest Situată la circa 80 de kilometri
de Londra
vest de Londra

Sintaxă: numeralele mai mari de
douăzeci sunt urmate obligatoriu
de prepoziţia de
Punctuaţie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Grafie/Tehnoredactare

Morfologie: forma de imperfect
vroia este un hibrid între voia (de
la verbul a voi) şi vrea (de la
verbul a vrea)
Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Morfologie: formă greşită de
genitiv a substantivului
Morfologie: adjectivul ultim are
patru forme − ultim, ultimă,

3.03,
18.49

Ştiri
Voice-over

Petrecut în ultimile trei zile

Petrecut în ultimele trei zile

3.03,
22.03

Miezul
problemei,
Mădălin Ionescu
Miezul
problemei,
Mădălin Ionescu
Miezul
problemei,
Mădălin Ionescu

Ce înseamnă familie? Minim
trei persoane.

Ce înseamnă familie? Minimum
trei persoane.

Mai moare unu’, mai te duci la
un botez

Mai moare unu’, te mai duci la un
botez

Din punct de vedere al
statisticilor, al calculelor

Din punctul de vedere al
statisticilor, al calculelor

3.03,
22.47

Miezul
problemei,
Mădălin Ionescu

Dacă într-adevăr din punct de
vedere al statisticilor se poate
concluziona că poporul român
este în pericol

Dacă într-adevăr din punctul de
vedere al statisticilor se poate
concluziona că poporul român este
în pericol

3.03,
22.54

Miezul
problemei,
Mădălin Ionescu

E foarte greu, cel puţin din
punct de vedere al produselor
alimentare

E foarte greu, cel puţin din
punctul de vedere al produselor
alimentare

4.03,
22.28

Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

Asta vroiam să te întreb

Asta voiam să te întreb

4.03,
22.29

Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

Asta vroiam să te întreb

Asta voiam să te întreb

3.03,
22.40
3.03,
22.46

ultime, ultimi
Morfologie: adjectivul ultim are
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
Morfologie: forma minim are
utilizare adjectivală, iar minimum,
utilizare adverbială
Sintaxă: topică greşită a
semiadverbului mai
Sintaxă: genitivul care urmează
impune articularea substantivului
regent punctul; în combinare cu un
adjectiv, substantivul poate apărea
nearticulat (din punct de vedere
economic)
Sintaxă: genitivul care urmează
impune articularea substantivului
regent punctul; în combinare cu un
adjectiv, substantivul poate apărea
nearticulat (din punct de vedere
economic)
Sintaxă: genitivul care urmează
impune articularea substantivului
regent punctul; în combinare cu un
adjectiv, substantivul poate apărea
nearticulat (din punct de vedere
economic)
Morfologie: forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
Morfologie: forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la

4.03
22.47

Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

Toate perspectivele pe care
vroiam eu să le acopăr

Toate perspectivele pe care voiam
eu să le acopăr

5.03,
22.05

Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

Credeţi-mă

Credeţi-mă

5.03,
22.41

Miezul
problemei
Mădălin Ionescu
Miezul
problemei
Mădălin Ionescu

Dumneavoastră lucraţi cu
Dumneavoastră lucraţi cu studenţi,
studenţi, care e cu totul altceva e cu totul altceva
Simptome care preced anumite
patologii

Simptome care precedă anumite
patologii

Asta, da, e o observaţie care nai ce comenta

Asta, da, e o observaţie la care nai ce comenta

6.03,
18.37

Miezul
problemei
Mădălin Ionescu
Ştiri
Voice-over

Aşa cum sunt legaţi noiinăscuţi

Aşa cum sunt legaţi nou-născuţii

6.03,
18.41
6.03,
18.52

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

[ecsact] în mijlocul drumului

[egzact] în mijlocul drumului

6.03,
18.54
6.03,
19.02

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

Favorizează accesul în viitorul
Parlament doar a oamenilor cu
bani şi a celor...
Şeful [ecsecutivului] român

Favorizează accesul în viitorul
Parlament doar al oamenilor cu
bani şi al celor...
Şeful [egzecutivului] român

Mişcarea înseamnă şi o
daunalitate crescută

Mişcarea înseamnă şi numeroase
daune

5.03,
22.46

5.03,
22.48

verbul a vrea)
Morfologie: forma de imperfect
vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
Morfologie: accentuare greşită a
verbului, care, deşi este de
conjugarea a treia, deci ar trebui să
fie accentuat pe radical, este
accentuat pe sufix, ca verbele de
conjugarea a doua
Sintaxă: anacolut
Morfologie: forma de indicativ
prezent, persoana a treia plural
preced ar corespunde unui verb de
conjugarea a treia, a precede; însă
verbul aparţine conjugării întâi − a
preceda
Sintaxă: anacolut
Morfologie: formantul nou din
structura substantivului compus
nou-născut este invariabil
Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Sintaxă: dezacord al articolului
genitival
Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Lexic: invenţie lexicală inutilă

6.03,
19.12
7.03,
19.06

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

[ecsact] ceea ce trebuie să aibă
un lider
Tendinţa de scădere din
ultimile şase luni

[egzact] ceea ce trebuie să aibă un
lider
Tendinţa de scădere din ultimele
şase luni

7.03,
19.08
7.03,
19.29
11.03,
19.13
12.03,
18.36

Ştiri
Voice-over
Sport
Voice-over
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

A afirmat că a fost lovit de un
glonte
După douăzeci şi unu de etape

A afirmat că a fost lovit de un
glonţ
După douăzeci şi una de etape

Corpul format din nouăzeci şi
unu de piese
Victimele au fost preluate de
oamenii de la ambulanţă şi
transportaţi la spital
Datorită aparaturii performante
a spitalului şi a eforturilor
medicale

Corpul format din nouăzeci şi una
de piese
Victimele au fost preluate de
oamenii de la ambulanţă şi
transportate la spital
Datorită aparaturii performante a
spitalului şi eforturilor medicale

12.03, Ştiri
18.57 Voice-over
12.03, Ştiri
18.58 Nicoleta Cone

Atât datorită performanţelor în
circulaţie, cât, mai ales, a
dotărilor

12.03,
19.01
12.03,
19.07

Mutarea grădinii într-o altă
locaţie
A câştigat ultimile state
importante

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

12.03, Sport
19.27 Crainic

În ultimile două meciuri

12.03, Sport
19.38 Voice-over

De a prinde un loc printre
ultimile opt echipe

12.03, Miezul
22.37 problemei

Trăim într-o ţară care ştim şi
noi că apar destule fenomene

Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Morfologie: adjectivul ultim are
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
Morfologie: formă greşită a
substantivului
Sintaxă: dezacord în gen al
numeralului
Sintaxă: dezacord al numeralului
Sintaxă: dezacord în gen

Sintaxă: prepoziţia datorită se
construieşte cu dativul şi nu poate
fi reluată prin a (cum sunt reluate
prepoziţiile construite cu genitivul)
Atât datorită performanţelor în
Sintaxă: prepoziţia datorită se
circulaţie, cât, mai ales, dotărilor
construieşte cu dativul şi nu poate
fi reluată prin a (cum sunt reluate
prepoziţiile construite cu genitivul
Mutarea grădinii într-un alt loc
Semantică: folosire improprie a
neologismului locaţie
A câştigat ultimele state
Morfologie: adjectivul ultim are
importante
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
În ultimele două meciuri
Morfologie: adjectivul ultim are
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
De a prinde un loc printre ultimele Morfologie: adjectivul ultim are
opt echipe
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
Trăim într-o ţară în care ştim şi
Sintaxă: anacolut
noi că apar destule fenomene

Mădălin Ionescu
13.03, Ştiri
18.40 Voice-over

negative
Poliţiştii cercetează acum
cauzele [ecsacte] ale
incendiului
Spune că nu [ecsistă] nicio
soluţie
În ultimile zile

În ultimele zile

13.03, Ştiri
19.02 Voice-over

Ultimile sondaje de opinie

Ultimele sondaje de opinie

14.03, Ştiri
18.41 Voice-over

Cei mai prevăzători dintre
şoferii vehicolelor de mare
tonaj
Învăţământul încotro?

Cei mai prevăzători dintre şoferii
vehiculelor de mare tonaj

13.03,
18.52
13.03,
19.01

Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

14.03, Titraj
19.00
14.03, Ştiri
19.06 Voice-over
14.03, Ştiri
19.10 Voice-over
16.03, Ştiri
18.45 Voice-over
16.03,
18.47
16.03,
18.50
16.03,
19.16
16.03,
19.19
16.03,

Ştiri
Titraj
Ştiri
Voice-over
Sport
Voice-over
Sport
Crainică
Sport

negative
Poliţiştii cercetează acum cauzele
[egzacte] ale incendiului
Spune că nu [egzistă] nicio soluţie

Învăţământul, încotro?

Toate măsurile de securitate au
fost aproape repede
implementate
Alături de Statele Unite, Rusia
şi Europa, al cărui laborator a
fost instalat
Au fost securizate la maxim

Toate măsurile de securitate au
fost foarte repede implementate

Ştefănescu lansat în luptă

Ştefănescu, lansat în luptă

O sută optzeci şi două de
centimetri la Postăvarul
La capătul unei faze iniţiată de
Aliuţă
Arădenii sper să scape însă de
retrogrdare şi să joace în...
Nemţenii egalii liderului

O sută optzeci şi doi de centimetri
la Postăvarul
La capătul unei faze iniţiate de
Aliuţă
Arădenii speră să scape însă de
retrogrdare şi să joace în...
Nemţenii, egalii liderului

Alături de Statele Unite, Rusia şi
Europa, al cărei laborator a fost
instalat
Au fost securizate la maximum

Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Morfologie: adjectivul ultim are
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
Morfologie: adjectivul ultim are
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
Ortoepie: pronunţie greşită, formă
de hipercorectitudine
Punctuaţie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Probabil, citire greşită
Sintaxă: dezacord în gen al
relativului
Morfologie: forma maxim are
utilizare adjectivală, iar maximum,
utilizare adverbială
Punctuaţie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Sintaxă: dezacord în gen al
numeralului
Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului participial
Morfologie: formă hipercorectă de
persoana a treia plural a verbului
Punctuaţie: lipsa virgulei care

19.25

Titraj

16.03,
19.32
16.03,
19.33

Sport
Titraj
Sport
Titraj

CSK debut neconvingător

CSK, debut neconvingător

Rulmenutl în Europa

Rulmentul, în Europa

16.03,
19.35
17.03,
18.41
17.03,
18.42
17.03,
18.42
17.03,
18.56

Sport
Titraj
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over
Ştiri
Voice-over

Adio liga!

Adio, ligă!

Mai [ecsact], capacul sicriului

Mai [egzact], capacul sicriului

Familia nu a ştiut înălţimea
[ecsactă] a decedatului
Dacă măsurătoarea nu este
[ecsactă]
Cele mai grave din ultimile
două decenii

Familia nu a ştiut înălţimea
[egzactă] a decedatului
Dacă măsurătoarea nu este
[egzactă]
Cele mai grave din ultimele două
decenii

17.03,
19.19
17.03,
19.35

Sport
Voice-over
Sport
Crainic

În urma unei lovituri libere
executată de...
Chiar dacă telegrama a ajuns la
clubul toscan mai târziu decât
prevede regulamentele
Barcelona rămâne fără victorie
în ultimile trei partide

În urma unei lovituri libere
executate de...
Chiar dacă telegrama a ajuns la
clubul toscan mai târziu decât
prevăd regulamentele
Barcelona rămâne fără victorie în
ultimele trei partide

17.03, Sport
19.37 Voice-over
18.03,
19.11
18.03,
19.20

Ştiri
La [ecsact] o lună
Voice-over
Promo
Sărut mâna mamă
Numele unei noi
emisiuni, scris pe
ecran
18.03, Miezul
Acum însă vroiam să vă întreb

La [egzact] o lună
Sărut mâna, mamă!

Acum însă voiam să vă întreb

marchează elipsa verbului a fi sau
care separă apoziţia
Punctuaţie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Greşeală de tehnoredactare
(inversarea literelor finale din
cuvântul Rulmentul)
Punctuaţie: lipsa virgulei care
marchează elipsa verbului
Punctuaţie: lipsa virgulei care
separă vocativul
Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Morfologie: adjectivul ultim are
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
Sintaxă: dezacord în caz al
adjectivului participial
Sintaxă: dezacord între subiect şi
predicat
Morfologie: adjectivul ultim are
patru forme − ultim, ultimă,
ultime, ultimi
Ortoepie: pronunţie greşită a lui x
intervocalic
Punctuaţie: lipsa virgulei care
separă vocativul şi a semnului
exclamării care marchează formula
de salut
Morfologie: forma de imperfect

22.10

problemei
Mădălin Ionescu

18.03, Promo
22.28
18.03, Miezul
22.49 problemei
Mădălin Ionescu

Cine a cântat seara dimineaţa îl
încearcă talentul
Erau tineri ţinuţi doisprezece
ore pe stadioane

Pe cine a cântat seara dimineaţa îl
încearcă talentul
Erau tineri ţinuţi douăsprezece
ore pe stadioane

vroiam este un hibrid între voiam
(de la verbul a voi) şi vream (de la
verbul a vrea)
Sintaxă: anacolut
Sintaxă: dezacord în gen al
numeralului

